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لزوم برخورد 
قاطع با کسانی 

که پروتکل ها 
را رعایت 
نمی کنند

توانمندسازی پایدار 
جامعه ی هدف 

بهزیستی بدون 
همکاری و همراهی 

سایر دستگاه های 
اجرایی، ناقص و 

ناتمام خواهد ماند 

توسعه همه جانبه 
و فراگیر

2

دکتر صادق زاده: نتیجه خدمات مهندس دینا در شهرداری عنبرآباد؛دکتر زینی وند در جلسه مدیریت کرونا:
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یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

2

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

طاهری در مراسم افتتاح پروژه اضطراری آب رسانی 
شهر کرمان خبر داد؛

۴۲ میلیارد تومان هزینه
 این پروژه را به صورت استقراض 

تأمین کردیم
3

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2
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با حضور مدیرعامل برق جنوب؛

مرکز پایش مصرف برق ادارات اجرایی 
حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق 

جنوب استان، در محل استانداری 
کرمان افتتاح شد

2

با ادامه حکمرانی کرونا، مردم هم نامهربان شدند
انسـان چنـد دهـه ی اخیـر بـا انسـان قـرون و اعصـار گذشـته اختالفـات فاحـش 
و غیرقابـل  مقایسـه ای دارد. امـروزه وفـای بـه عهـد، قول و قـرار، پیمـان اخـوت و 
بسـیاری از هنجارهـای پسـندیده و ارزش هـای شـاخص جوامـع انسـانی، به شـدت 
رنـگ باختـه و اثـری از آنهـا باقی نمانده اسـت و با کمال تأسـف و تأثـر باید گفت 
کـه جـای خـود را بـه خیانت، عهدشـکنی، عدم صداقـت و ده ها ناهنجـاری مذموم 
دیگـر داده انـد. بـر همیـن اسـاس مـا هـر روزه شـاهد عهدشـکنی هایی هم چـون: 
طـالق، خیانـت در امانـت، قتـل، برادرکشـی، فرزندکشـی، همسرکشـی، سـرقت، 
تجـاوز بـه حقـوق دیگران و... هسـتیم کـه همه ی آنها ناشـی از فاصله گرفتن انسـان 

امـروزی از اخـالق، سـیره انبیـاء و راه بـزرگان اسـت.
بـا همـه ی آسـیب ها و مصیبت هـای  امـا ویـروس مرگبـار و کشـنده ی کرونـا 
بی شـمارش کـه جهـان را بـه تعطیلـی و نابـودی کشـانده،  وقایـع زشـت و زیبایـی 

بـه همـراه داشـت کـه در اوایـل اپیدمـی مجموعـا 
آن  از حـوادث زشـت  بیشـتر  آن  زیبـای  اتفاقـات 
بـود.  هم زمـان بـا شـروع ایـن بحـران عـده ای در 
از  انسـان  ها  آالم  از  کاسـتن  بـرای  جهـان  سراسـر 
طبـق  در  را  خـود  جـان  قبیلـه،  و  قـوم  نـژاد،  هـر 
اخـالص گذاشـتند و بـرای نجـات جـان انسـانی بـا 
جـان خویشـتن قمـار کردنـد، آری علی رغـم همـه 
انتقاداتـی کـه طـی چنـد سـاله اخیـر بـه پزشـکان و 
کادرهـای درمـان، پیرامـون وابسـتگی شـدید آنهـا 
بـه مادیات بـود، در این برهه ی حسـاس، پزشـکان، 

پرسـتاران و همـه پرسـنل ایـن حـوزه، خصوصـاً در میهـن عزیزمـان ایـران، ثابـت 
کردنـد کـه وجدانشـان بیدارتریـن وجـدان بشـریت اسـت و چنـان خسـتگی ناپذیر 
دردهـای انسـان ها را التیـام بخشـیدند که جوانمـردی، همـت، دالوری و خصایص 
نیکـوی انسـانی در حضورشـان رنـگ باخـت، امـا متأسـفانه بـا زمان بـر شـدن ایـن 
اپیدمـی و ضعـف فاحـش دولـت و حاکمیـت در مهـار و کنتـرل ایـن ویـروس از 
یـک سـو و از طرفـی عـدم کمـک بـه اقشـار آسـیب پذیر، رفتـه رفتـه خیـران و 
نیکـوکاران کـه در اوایـل بـه شـدت فعـال بودنـد نیـز، دسـت از کار کشـیدند و در 
حالـی کـه اوضـاع امـروز جامعـه و محرومـان از چنـد ماهـه ی اول، هـزاران درجـه 
وخیم تـر اسـت دیگـر سـراغی از گرسـنگان نمی گیرنـد و نذر غـذا، ماسـک و... به 
پسـتوی خاطره هـا سـپرده شـد. لذا نظر بـه اینکه در همیـن دوران وحشـتناک کرونا 
آمـار میلیاردرهـا و سـرمایه داران ایـران چندبرابـر قبل شـده، توقع مـی رود این افراد 
و همـه ی آنـان کـه یـک نـان بیشـتر از مصـرف خانـواده خـود دارنـد، مهربانـی و 
نوع دوسـتی را فرامـوش نکننـد و هماننـد روزهـای اول کرونـا، ایـام زلزلـه ی بـم، 

سـیل شـیراز و... یاریگـر هموطنـان مظلـوم خویـش باشـند.
احسان احمدی

مهندس علی اکبر سلطانی نژاد مدیرکل
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با صدور 

پیامی، درگذشت مهندس علیرضا تابش رئیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در اثر بیماری

 را تسلیت گفت

نظر به وعده های انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی؛

کابینه پیشنهادی= اثبات صداقت
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احسان احمدی

بررسی آثار روحی و معنوی خیرات و نذورات بر شخص یاری رسان؛

کاهش استرس
 افزایش شادمانی و اعتماد  به نفس

می رسد قصه به آنجا که جهان زیبا شد
با جهاز شتران کوه اُحد برپا شد

و از آن آینه با آینه باال می رفت
دست در دست خودش یک تنه باال می رفت

تا که از غار حرا بعثت دیگر آرد
پیش چشم همه از دامنه باال می رفت

تا شهادت بدهد عشق ولی اهلل است
پله در پله از آن مأذنه باال می رفت

پیش چشم همه دست پسر بنت اسد
بین دست پسر آمنه باال می رفت

چـه زیباسـت ذی الحجـه عیـد در عید، اسـماعیل دسـت در دسـت پدر رهسـپار میعادگاه عشـق و تسـلیم می شـود و 
محمـد)ص( در راه غدیـر اسـت تـا رسـالت تمامـی پیـام آوران توحیـد را در آینه علـی )ع( به کمال برسـاند.

عیـد قربـان تجلـی ایثـار ابراهیمـی، زیباتریـن جلـوه ی  تعبـد در برابـر خالـق و پرشـکوه ترین عشـق ها و در ادامـه ی 
ایـن مسـیر سـعادت و رسـتگاری، غدیر، سرچشـمه ی جوشـان امامـت و والیـت از دل سـوزان ُخـم و روز ابالغ کالم 
حـق، اکمـال دیـن و اتمـام نعمت الهـی را، صمیمانـه خدمت همه مردم ایران اسـالمی، مـردم جنوب کرمـان و به ویژه 

همـکاران ارجمنـدم تبریـک و تهنیت عـرض می کنم. امید 
اسـت بـه یمـن و برکـت این اعیـاد عزیـز، خداونـد بزرگ، 
همه ما را در ُزمره محبان و پیروان راسـتین مولی الموحدین، 
امـام  علـی)ع( و امامـان معصـوم علیهم السـالم، قـرار دهد و 
همگان را از نعمت هدایت، سـعادت و رسـتگاری دو جهان 

با توشـه ی ایمـان و عمـل صالح برخـوردار نماید.

سید عبدالرضا موسوی
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت جیرفت

پیام تبریک شهردار عنبرآباد به منتخبین مردم در ششمین دوره شورای اسالمی این شهر
مـراد دینـا شـهردار شـهر عنبرآبـاد انتخـاب آقایـان: علـی چـاره، مرتضـی جهانشـاهی، نعیم سـاالری، حسـین دوسـتکی و خانم 

نرجـس طوفـان را بـه عنـوان منتخبیـن شـورای جدیـد شـهر عنبرآبـاد تبریـک گفـت. متـن پیام به شـرح زیر اسـت:
بسمه تعالی

با سالم و تحیات وافره
بـه لطـف و یـاری خداونـد متعـال انتخابـات ششـمین دوره شـوراهای اسـالمی شـهر با مشـارکت پرشـور آحـاد ملـت بزرگوار 

ایـران و علـی الخصـوص مـردم همیشـه در صحنـه عنبرآبـاد برگـزار گردید.
حضـور مـردم در طـول دوران انقـالب پای صندوق هـای رأی، همواره درخت انقالب را بارورتر سـاخته و بر شـکوه و عظمت 

آن در پیشـگاه جهانیان افزوده است.
اینجانـب ضمـن عرض خداقـوت و تقدیر بابت تالش های ارزشـمند اعضای شـورای 
پنجـم، تبریـک صمیمانـه خـود را بـه منتخبیـن مردم در ششـمین دوره شـورای اسـالمی 
همدلـی،  و  اتحـاد  هم افزایـی،  سـایه  در  امیـدوارم  و  مـی دارم  اعـالم  عنبرآبـاد،  شـهر 
واالی  هـدف  عنبرآبـاد،  شـهرداری  مجموعـه ی  و  شـورا  نهـاد  در  مـردم  نماینـدگان 

توسـعه ی شـهر عنبرآبـاد، بیـش از پیـش محقـق گـردد.
از درگاه ایـزد منـان، عـزت و سـربلندی همـه خدمت گـزاران به اسـالم و نظام مقدس 
جمهـوری اسـالمی و بـرای اعضـای محتـرم شـورای اسـالمی شـهر عنبرآبـاد، مزیـد 
توفیقـات و خدمتـی سرشـار از شـور و نشـاط، جهت رشـد و شـکوفایی میهـن عزیزمان 

و شـهر عنبرآبـاد را خواسـتارم.
مراد دینا
شهردار عنبرآباد

آگهی تجدید فراخوان شناسایی تولیدکنندگان نخل
بـه اطالع می رسـاند شـرکت »پاریـز پیشـرو صنعت توسـعه« در نظـر دارد بـه منظور ایجاد فضای سـبز 

نسـبت بـه شناسـایی تولیدکننـدگان نخـل خرمـا با ارتفـاع 3 متر به بـاال با شـرایط ذیـل، اقدام نماید:
-نهال ها می باید ریشه پر بوده و عاری از هرگونه آفات و بیماری باشند.

نهال هـا  می بایـد  فراخـوان،  در  شـرکت  بـه  تمایـل  جهـت  واجد الشـرایط  تولیدکننـدگان  -کلیـه 
را مطابـق مشـخصات فـوق بـه هـر میـزان کـه می تواننـد تأمین نماینـد. کلیـه متقاضیـان حداکثـر تـا 
تاریـخ 1400/05/11 تقاضـای کتبـی خـود را بـا قیـد نشـانی کامـل خود به نشـانی پسـت الکترونیک 

ارسـال نمایند.  09137662923 واتسـاپ  شـماره  یـا   m.dehouei@gmail.com

توضیحات:
-آدرس نهالستان به طور دقیق قید شود.

-عکس از نمونه  نهال ها ارسال گردد.
-بدیهـی اسـت تحویـل مـدارک فـوق صرفـاً بـه منظـور شناسـایی و ارزیابی متقاضـی بوده و هیـچ  گونه حقـی را بـرای متقاضیان 

جهـت دعـوت بـه ارائه پیشـنهاد مالـی و انعقـاد قـرارداد، ایجـاد نخواهد کرد.
-متقاضیـان می تواننـد جهت کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره تلفـن 09133775887 )مهندس عباسـی( از سـاعت 7 صبح لغایت 

14 تمـاس حاصل نمایند.
امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

دکتر جان بابایی در جیرفت:

افزایش160 تخت کرونایی در یک ماه 
رکورد است

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه علوم 
جان بابایـی  قاسـم  دکتـر  جیرفـت،  پزشـکی 
در حاشـیه ی بازدیـد از بخش هـای کرونائـی 
بیمارستان امام خمینی جیرفت، ضمن تبریک 
عیـد قربـان به همـکاران حـوزه ی بهداشـت و 
درمان اظهار داشـت: افتخار داشتم از زحمات 
شـبانه روزی همکاران مراکز درمانی دانشـگاه 

علوم پزشـکی جیرفت در شهرسـتان های کهنوج و جیرفت بازدید داشته باشـم.  
وی بـا بیـان اینکه امیـدوارم علی رغم افزایش تعـداد بیماران، خدمات به شـکل 
مطلوب ادامه پیداکند، افزود: سـال گذشـته هم از خدمات همکاران در جنوب 
کرمـان چنـد نوبـت بازدیـد داشـتم، البته هم اکنـون به تناسـب میزان نیـازی که 
ایـن روزهـا وجـود دارد، میـزان خدمـات خیلی افزایش یافته اسـت. جـان بابائی 
تصریـح کـرد: حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت در حـال حاضـر پیک 
سـنگین کرونا را طی می کند و به همین دلیل بار مراجعه به بیمارسـتان ها بسـیار 
زیـاد اسـت، امـا خوشـبختانه رئیس و معاونان دانشـگاه تـالش زیـادی کردند و 
طبـق آمـاری کـه بیـان شـد، طی یک مـاه گذشـته 160 تخـت کرونایـی اضافه 
شده اسـت کـه این میزان در یک بیمارسـتان طـی مدت کوتاهـی در نوع خود، 
رکـورد محسوب می شـود. وی بـا اشـاره بـه اسـتفاده از ظرفیت هـای دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت در خدمـت رسـانی بـه بیمـاران کرونائی، بیان داشـت: 
زحمـات تیـم پرسـتاری، اداری و کارمندانـی کـه در بخش های مختلـف مازاد 
بـر سـقف اضافـه کاری خود به صـورت داوطلبانه چـه در بخش سـرپایی و چه 
در بخـش بسـتری خدمـت کردنـد، بسـیار قابل تحسـین اسـت. معـاون درمانی 
وزارت بهداشـت ضمـن قدردانـی از رئیـس و کادر بیمارسـتان جیرفت گفت: 
بخش های آی سـی یو  بسـیار خوب و توانمند بودند و همکارانی که در بخش 
آی سـی یـو کار می کننـد کادر پرسـتاری فوق العاده مجرب، توانمند و مسـلط 
هسـتند. جان بابایـی در پایـان افـزود: اطمینان خاطـر داریم که هر بیمـاری به این 
بیمارسـتان می آیـد به یک جای مطمئـن مراجعه کرده و خدمـات را به صورت 

دریافت می کند. بهینـه 

مهندس مسلم مروجی فرد:
تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل 

به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1۴00
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
ثبت نـام  مهلـت  تمدیـد  از  کرمـان  جنـوب 
شـدت  بـه  کارهـای  و  کسـب  و  مشـاغل 
آسـیب دیـده از کرونـا، تـا پایـان شـهریورماه 
1400 خبـر داد. بـه گـزارش روابـط عمومـی 
معـدن و  رئیـس سـازمان صنعـت،  سـازمان، 
ایـن خصـوص  در  تجـارت جنـوب کرمـان 

گفـت: مهلـت ثبت نـام مشـاغل و کسـب و کارهـای بـه شـدت آسـیب دیده 
از کرونـا متضاضـی اخـذ تسـهیالت کرونایـی تـا پایـان شـهریور 1400 و بـا 
شـرایط دسـتورالعمل ابالغ شـده قبلـی توسـط کارگـروه اقتصـادی مقابلـه بـا 
کرونـا تمدیدشـد. وی تاکید کـرد: طبـق مصوبـات سـتاد کرونـای کشـور، 
بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری موظـف به پرداخـت تسـهیالت کرونایی اعم 
از تسـهیالت جدیـد و یـا تسـهیالت مراحـل قبلـی تـا پایـان آبـان مـاه 1400 
هسـتند. وی همچنیـن تصریح کـرد: بازپرداخت اقسـاط تسـهیالت کرونایی 
اخذ شـده توسـط مشـاغل و بنگاه هـا اعـم از تسـهیالت کرونایـی قبلـی و یـا 
تسـهیالت جدیـد، تـا پایـان شـهریورماه 1400 امهـال می شـود. مروجی فـرد 
فهرسـت مشـاغل و کسـب مشـمول حمایت هـای اقتصـادی سـال 1400در 

حـوزه صنعـت، معـدن و تجـارت را بـه شـرح ذیـل عنوان کـرد:
-مراکز پذیرایی، تاالرهای پذیرایی، رستوران ها، چایخانه ها و قهوه خانه ها    

-مراکز تهیه و طبخ غذا
-قنادی، شیرینی پزی، آبمیوه و بستنی فروشی

-آرایشگاه های مردانه، آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی
-مراکـز فـروش انواع پوشـاک، کیف، کفش، خرازی، خیاطـی، مراکز فروش 
کادویی، لوازم آرایشـی و بهداشـتی، اسـباب بازی، لوازم التحریـر، مراکز توزیع 
صنایـع دسـتی، مراکـز فـروش فـرش و موکـت، لوازم خانگـی، پارچـه، پـرده، 

مبلمـان و تزئینات داخلی سـاختمان، آتلیه و عکاسـی
-مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی

-نمایشگاه های تجاری اعم از عمومی، تخصصی و بین المللی
الزم بـه ذکر اسـت متقاضیـان می تواننـد جهـت اطالعـات بیشـتر به سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجارت جنوب کرمـان )اداره طرح و برنامه ریـزی( مراجعه و 

یـا از طریـق شـماره های 5-43319123 تمـاس حاصل نمایند.

دکتر صادق زاده:

توانمندسازی پایدار جامعه ی هدف بهزیستی 
بدون همکاری و همراهی سایر دستگاه های 

اجرایی، ناقص و ناتمام خواهد ماند 
به گـزارش روابط عمومی بهزیسـتی اسـتان 
کرمـان، مدیـران عامـل بانک هـای همـکار بـا 
بهزیسـتی، مـورد تقدیـر مدیـر کل بهزیسـتی 

اسـتان کرمـان قرارگرفتنـد. 
بهزیسـتی  مدیـر کل  صـادق زاده  عبـاس 
اسـتان کرمـان در مراسـم تقدیـر از مدیـران 
بانک هـای همـکار بـا بهزیسـتی، بـه مناسـبت 
و  همراهـی  از  سـخنانی  در  بهزیسـتی  هفتـه 

همـکاری ارزشـمند آنـان در هموار نمـودن مسـیر توانمند سـازی جامعـه ی 
سیاسـت های  بـه  نگاهـی  بـا  افـزود  و  تقدیر نمـود  مجموعـه  ایـن  هـدف 
حمایتـی تخصصـی بهزیسـتی در سـال های اخیـر، بـه خوبـی در می یابیـم کـه 
توانمدسـازی پایـدار جامعـه ی هـدف، از اصلی ترین سیاسـت های بهزیسـتی 
بـوده اسـت، چرا کـه مسـتقل نمودن هریـک از مددجویان بهزیسـتی و ایجاد 
زمینـه زندگـی سـالم و بـدون دغدغـه بـرای آنـان، امـکان ارائـه خدمـات 
گسـترده تر تخصصـی بـه طیـف وسـیع تری از افـراد نیازمنـد بـه دریافـت این 
خدمـات را، فراهـم خواهـدآورد. وی در ادامـه افـزود: بی تردیـد همراهـی و 
همـکاری سـایر سـازمان ها و نهادهـای اجرایـی در ایـن امـر مهـم و سـازنده، 
مناسـب مددجویـان  مالـی  تأمیـن  برخوردار اسـت کـه  ویـژه ای  اهمیـت  از 
و کارآفرینـان گام بلنـدی در ایـن زمینـه بوده اسـت.  صـادق زاده همـکاری 
سـازنده بانک هـای عامـل در ایـن زمینـه را راهگشـای بسـیار ارزشـمندی در 
ایجـاد اشـتغال مددجویـان دانسـت و گفـت: هفته بهزیسـتی فرصـت مغتنمی 
اسـت تـا بـا ارج نهـادن به ایـن همراهی قـدردان نیات خیـر و اهتمام مسـئولین 
بـه موضـوع مسـئولیت اجتماعـی باشـیم. وی همچنیـن از بانکهـای اسـتان 
تـا  بـه مددجویـان سـخت گیری کمتـری داشته باشـند  نسـبت  تـا  خواسـت 
راه بـرای اشـتغال تعـداد بیشـتری از جامعـه ی هـدف بهزیسـتی، بازشـود. یاد 
شـده هم چنیـن از همـکاری ویـژه بانـک رسـالت در حـوزه ایجـاد اشـتغال، 
قدردانی کـرد. در ادامـه ایـن مراسـم مدیـرکل بهزیسـتی بـا حضـور جمعـی 
از معاونیـن بـا اهـدا لـوح و هدیـه ای از محصـوالت صنایـع دسـتی جامعـه ی 
هـدف، از همکاری هـای مدیـران و کارکنـان بانکهـای اسـتان تقدیـر نمـود.

شـکل گیری  و  شـهروندان  وسـیع  انتقـادات  آب،  و  بـرق  گسـترده  1-قطـع 
تجمع هـای اعتراضـی خصوصاً در اسـتان خوزسـتان که با خشـونت همـراه بود

2-ترور رئیس جمهوری هائیتی در منزل شخصی اش
3-پیشـروی های طالبان در افغانسـتان و تصرف بخش اعظم خاک این کشـور 

از جملـه نقاط مرزی بـا ایران
4-قهرمانـی اروپـا در مسـابقات یـورو 2020 بـا شکسـت انگلیـس در ضربـات 

لتی پنا
5-جدال لفظی مالکی نماینده زاهدان و دکتر نمکی وزیر بهداشـت در جلسـه 

سـتاد کرونای سیستان و بلوچستان
6-نزاع خیابانی عده ای از دختران در اصفهان و کرمان 

7-آتش سوزی در بیمارستان ناصریه عراق با ده ها کشته و مصدوم
8-طرح ربودن مسـیح علی نژاد توسـط سیسـتم اطالعاتی ایران از سوی مقامات 

امنیتـی آمریـکا و بی پایه خواندن این مطلـب از طرف ایران
9-درگذشـت حمیدرضا صدر، کارشـناس دوسـت داشـتنی فوتبال کشورمون 

در اثـر ابتال به سـرطان
10-وقـوع سـیالب های تابسـتانی در بخش وسـیعی از کشـور با چندین کشـته 

و خسـارات فراوان
11-اهـدای جایـزه بـزرگ هفتـاد و چهارمیـن جشـنواره فیلـم کـن بـه اصغـر 

فرهـادی و کارگـردان فنالنـدی
12-آغـاز مسـابقات المپیـک توکیـو 2020 بـا فضایی سـرد، بدون تماشـاگر و 

همـراه بـا اعتـراض شـهروندان ژاپنی
13-درگذشت علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن کشور در اثر ابتال به کرونا

با حضور مدیرعامل برق جنوب؛

مرکز پایش مصرف برق ادارات اجرایی حوزه 
عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان، در محل استانداری کرمان افتتاح شد

در راسـتای کاهـش و بهینه سـازی مصـرف 
بـا  ادارات  بـرق  پایـش مصـرف  بـرق، مرکـز 
حضـور دکتـر واعظی معـاون توسـعه مدیریت 
و منابـع اسـتانداری، مدیرعامـل شـرکت توزیع 
نیـروی بـرق جنوب اسـتان و مدیرکل بازرسـی 
اسـتانداری در محـل دفتـر بازرسـی اسـتانداری 
کرمـان، افتتاح شـد. به گـزارش روابـط عمومی 
اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت 

کرمـان، مرکـز پایـش و رصـد مصـرف بـرق دسـتگاه های اجرایـی اسـتان پـس 
از بررسـی و تصمیـم گیـری در کارگـروه انرژی اسـتان، توسـط شـرکت توزیع 
بـرق جنـوب و بـا همـکاری اسـتانداری کرمـان، افتتاح گردیـد. در ایـن راسـتا 
مهنـدس مهدوی نیـا مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق جنـوب اسـتان، بیان نمود: 
تاکنـون بیـش از 14 هزار کنتور هوشـمند برای مشـترکین صادر شـده کـه از این 
تعـداد، ادارات اسـتان بـه صـورت 100 درصد مجهـز به این نوع کنتور شـده اند. 
وی افـزود: بیـش از 11 هـزار کنتـور در بخش کشـاورزی که بیشـترین مصرف 
بـرق اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده، هوشـمند و در بخـش صنعـت نیـز بیش 
از 52 درصـد مجهـز بـه ایـن نـوع کنتـور گردیده انـد کـه بـه صـورت برخـط و 
در لحظـه، مصـرف بـرق آنهـا رصـد می شـود. مهدوی نیا در خصـوص مصرف 
بـرق ادارات اعالم کـرد: چنانچـه ادارات اسـتان بیشـتر از میـزان برق تعیین شـده، 
مصـرف داشـته باشـند بالفاصلـه توسـط دفتـر بازرسـی اسـتانداری بررسـی و به 
ایشـان تذکـر داده خواهدشـد .همچنیـن از اداراتی کـه بتوانند در میـزان مصرف 
بـرق خـود صرفه جویـی داشته باشـند نیز، تقدیـر به عمـل خواهد آمد. وی اسـتان 
کرمان را از اسـتان های پیشـرو در پایش مصرف برق در کشـور دانست و ضمن 
تشـکر از مصوبه معاونت توسـعه مدیریت و منابع استانداری کرمان در خصوص 
کاهـش سـاعت ادارات اسـتان بـه منظور بهینه سـازی مصـرف برق، بیان داشـت: 
بـه مـوازات ایـن رصـد و کاهـش سـاعات اداری، تفاهم نامـه همکاری با بسـیج 
ادارات و فرماندهـان بسـیج کـه ناظر ویـژه در ادارات بوده منعقد و در این راسـتا 
مصـرف بهینه ادارات پایش خواهد شـد. مدیرعامل شـرکت توزیـع برق جنوب 
اسـتان کرمـان افـزود: در چارچـوب قوانیـن شـرکت توانیـر، 4.9 میلیاردتومـان 
پـاداش بـه مشـترکین بخـش کشـاورزی، خانگـی و اداری که نهایـت همکاری 
پرداخـت شده اسـت. همچنیـن  بـرق سراسـر کشـور داشـته اند،  ادارات  بـا  را 
یـادآور می گـردد طبـق مصوبـه هیـأت وزیـران در خصـوص مصـرف بـرق 
ادارات، مصـوب شده اسـت ادارات دولتـی در زمان سـاعات اداری تا 50 درصد 
کاهـش مصـرف و در خـارج از سـاعت اداری نیـز 80 درصـد بـرق مصرفـی را 
کاهش دهنـد. دکتـر واعظی معاونت محترم توسـعه مدیریت و منابع اسـتانداری 
نیـز در ایـن افتتـاح از تدابیـر مدیرعامـل و زحمـات همـکاران شـرکت توزیـع 
بـرق جنـوب اسـتان کرمـان در راسـتای اقدامات مؤثـر فرهنگ سـازی مدیریت 
مصـرف بـرق، تشـکر و قدردانـی نمـود. ایشـان همچنین بیان نمـود ، انشـااهلل در 
اولیـن جلسـه شـورای اداری، از شـرکت توزیـع برق جنوب اسـتان جهت تدابیر 
مؤثـر انجام شـده بـرای کاهـش خاموشـی ها، تقدیر خواهد شـد. معاونت توسـعه 
مدیریـت و منابع اسـتاندار کرمان تصریح کرد در خاموشـی های اخیر با بررسـی 
هـای انجام شـده، اسـتان کرمان بـا کمترین خاموشـی مواجه بوده اسـت.همچنین 
بـا تدابیری که اتخاذ شده است،اسـتان کرمان جزء اسـتان های پیشـرو در کشـور 
می باشـد کـه کاهـش سـاعت ورود و خـروج اداری را اجـرا و بـه رونـد تـوازن 
تولیـد  و مصـرف انرژی، کمک نموده اسـت. در این نشسـت مهندس ثمره مدیر 
دفتر مدیریت مصرف شـرکت توزیع برق جنوب اسـتان کرمان نیز نکاتی را در 
خصـوص چگونگـی پایـش ادارات با اسـتفاده از نرم افـزار بازار بـرق، بیان نمود.

سرهنگ امیرافضلی:
رفع تصرف 10۴1۲ متر مربع از اراضی ملی 

شهرستان عنبرآباد
منابـع  اداره کل  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان گفـت: 
10412 متـر مربـع از اراضـی ملـی شهرسـتان 
بـه  شـد.  خـارج  متصرفیـن  یـد  از  عنبرآبـاد، 
گـزارش خبرنگار پیام طبیعت جنـوب کرمان، 
سـرهنگ امیرافضلی فرماندهـی یگان حفاظت 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان اظهـار داشـت: در راسـتای صیانـت و 

حراسـت از حقـوق بیت المـال میـزان 10412 مترمربـع از اراضـی ملی روسـتای 
معین آبـاد بخـش مرکـزی شهرسـتان عنبرآبـاد کـه چنـدی پیـش توسـط افراد 
سـودجو مورد تصرف قرار گرفته بود، از ید سـودجویان خارج شـد. وی افزود: 
نیروهای پاسـگاه  ویژه حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان عنبرآباد 
بـا همـکاری نیـروی انتظامی این شهرسـتان این اراضـی ملـی را از ید متصرفین 
خـارج و به دولت باز گرداندند. سـرهنگ امیرافضلی بـا تأکید بر برخورد قاطع 
بـا هرگونه زمین خـواری و تخریب منابع طبیعی ادامـه داد: هرگونه زمین خواری 
بـر اسـاس مـواد 690 تـا 693 قانـون مجـازات اسـالمی، جـرم محسوب شـده و 
عـالوه بـر رفـع تصـرف، فـرد متجـاوز به حبـس و پرداخـت خسـارت محکوم 
خواهد شـد. وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: مـردم طبیعت  دوسـت می توانند در 
تمـاس بـا »شـماره 139 و 1504« کد امداد جنگل و مرتـع اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری جنـوب کرمان، گزارش ها و اخبار خود را در زمینه آتش سـوزی 
عرصه هـای منابع طبیعـی، تخریـب و تصـرف اراضـی ملـی، قاچـاق گیاهـان 
دارویـی، حفـر چاه غیر مجاز در اراضی ملی و ... اطالع رسـانی کننـد تا از ورود 
خسـارت های جبران ناپذیـر بـه عرصه هـای مرتعـی و جنگلی جلوگیری شـود.

سـلطانی نژاد  علی اکبـر  مهنـدس 
مدیرکل بنیاد مسـکن انقاب اسـامی 
اسـتان بـا صـدور پیامی، درگذشـت 
مهنـدس علیرضـا تابـش رئیـس بنیـاد 
مسـکن انقاب اسـامی در اثر بیماری 

تسـلیت گفت را 
متن پیام به شرح زیر است:

َّا إِلَیِْه َراِجُعوَن ِ َوإِن َّا هلِلَّ إِن
ضایعـه درگذشـت خدمت گـزار متعهد، پرتـالش و اخالق مـدار، مهنـدس علیرضا تابش، 

رئیـس فقیـد بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی موجب تأسـف و تألم خاطـر گردید.
قبـول مسـئولیت های مهـم  بـا  انقـالب  پیـروزی  از  ایـن چهـره خـدوم و صدیـق، پـس 
خدمت گزاری از جمله معاونت سیاسـی وزارت کشـور، اسـتانداری اسـتان های کردسـتان، 
گیـالن و خوزسـتان و نیـز در دوران تصـدی ریاسـت بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمی، منشـاء 
خدماتـی مانـدگار بـرای انقـالب بودنـد کـه بی شـک در خاطـر مـردم قدرشـناس ایـران 

اسـالمی، باقـی خواهـد مانـد.
اینجانـب ضمـن ابراز همدردی، این ضایعه را به محضر مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، 
اعضـای خانـواده محتـرم، همـه عالقمنـدان، نزدیـکان و عمـوم همـکاران صدیـق در بنیـاد 

مسـکن انقالب اسـالمی تسـلیت عرض نمـوده، از درگاه 
ایـزد منـان بـرای آن مرحوم رحمت واسـعه و هم جواری 
بـا صالحین و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسـئلت 

می نمایم.
علی اکبر سلطانی نژاد
مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی استان کرمان

نودمیـن  در  کرمـان  اسـتاندار 
جلسـه سـتاد اسـتانی مدیریـت کرونـا 
بـا بحرانـی توصیف کـردن وضعیـت 
از  کرمـان،  اسـتان  در  کرونـا  شـیوع 
و   صنعتـی  شـرکت های  آمادگـی 
معدنـی برای ورود واکسـن به کشـور 
اجتماعـی،  مسـئولیت  راسـتای  در 

خبـرداد.
اطالع رسـانی  پایـگاه  بـه گـزارش 
علـی  دکتـر  کرمـان،  اسـتانداری 
در  مردادمـاه  دوم  روز  زینی ونـد 
نودمین جلسـه سـتاد اسـتانی مدیریت 
مرتضـوی  شـهید  سـالن  در  کرونـا 
اسـتان  اظهار داشـت:  اسـتانداری، 
بحـران  اوج  در  اکنـون  هـم  کرمـان 
مجموعـه ی  از  دارد  جـا  و  قـرار دارد 
کادر  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
درمـان به دلیـل مراقبت هـا و زحمات 
کـه  تشـکر کنم  گرفتـه،  صـورت 
توانسـتند مـوارد فوتـی را کنترل کنند 

تحت تأثیـر  هـم  اندکـی  البتـه  کـه 
بوده اسـت. واکسیناسـیون 

در  کـرد:  عنـوان  زینی ونـد  دکتـر 
تعـداد  مـا  مـالک  فعلـی  وضعیـت 
بسـتری بیمـاران کرونایـی نیسـت بـه 
ایـن دلیل که مـا موارد بسـتری موقت 
شـود  لحـاظ  اگـر  کـه  داریـم  هـم 
وضعیـت مـا از بحرانی هـم بحرانی تر 

اسـت.
کنتـرل  فرمانـداران  گفـت:  وی 
و  داشـتند  شهرسـتان ها  در  خوبـی 
جدیـت  بـا  کنترل هـا  بایـد  هم چنـان 
ادامـه پیدا کنـد، فرمانـداران مسـئولند 
کـه هـر واحـد صنفـی رعایـت نکند، 

شـود. پلمـب 
از  اینکـه  اسـتاندار کرمـان ضمـن 
خواسـت   رسـانه ها  و  سـیما  و  صـدا 
ظرفیـت  از  مـردم  تـا  کننـد  کمـک 
واکسیناسـیون اسـتفاده کننـد، اعـالم 
کـرد: بـا وزارت بهداشـت مکاتبـه و 

رایزنـی شده اسـت و از ظرفیـت دکتر 
پور ابراهیمـی نماینـده مـردم کرمان و 
راور در مجلـس نیز باید اسـتفاده کنیم 
تـا اجازه ی واکسیناسـیون افـراد باالی 
50 سـال در اسـتان، داده شـود و استان 
چهـار  مجـاورت  در  کـه  را  کرمـان 
و  )سیسـتان  کشـور  بحرانـی  اسـتان 
و  بوشـهر  هرمـزگان،  بلوچسـتان، 
اسـتثنا  قـرار دارد،  جنوبـی(  خراسـان 

قرار دهنـد.
بـا  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
اسـتان  بـزرگ،  شـرکت های  وجـود 
و  دارد  ویـژه ای  شـرایط  کرمـان 
ایـن شـرکت ها بـه عنـوان مسـئولیت 

ایرانـی  اجتماعـی می تواننـد واکسـن 
حجـم  و  تأمین کننـد  خارجـی  یـا  و 
مـی رود.  بـاال  مـا  واکسیناسـیون 
واکسـن  تأمین کننـده  شـرکت های 
و  پرسـنل  واکسیناسـیون  بـر  عـالوه 
خانـواده ی پرسـنل، اقشـار پرخطـر را 
کـه مـا تعییـن می کنیـم  نیـز، تحـت 

قرار می دهنـد. پوشـش 
اردوگاه  گفـت:  زینی ونـد  دکتـر 
اتبـاع خارجـی در شهرسـتان بردسـیر 
و  قرنطینـه  هفتـه  دو  مـدت  بـه  بایـد 
کلیـه ی مراسـم در آنجـا هـم ممنـوع 
نیـز  آرامسـتان ها  همچنیـن  شـود، 

داشته باشـند. را  محدودیت هـا 

طـی مراسـمی بـا حضـور مدیـران 
کل آمـوزش و پـرورش و نوسـازی، 
توسـعه و تجهیز مدارس استان کرمان 
و محمد مهـدی زاهدی نماینـده مردم 
در  راور  و  کرمـان  شهرسـتان های 
کلنـگ  اسـالمی،  شـورای  مجلـس 
احـداث مدرسـه 6 کالسـه در دومیـن 
در  امامـت  و  دهـه ی والیـت  از  روز 

منطقـه رایـن، بـه زمیـن زده شـد .
اداره اطالع رسـانی و  بـه گـزارش 
روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش 
اسـتان کرمان، احمد اسکندری نسـب 
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان 
ایـن  کلنگ زنـی  آییـن  در  کرمـان 
حـدود  از  بهره بـرداری  از  مدرسـه 
یـک هـزار کالس درس بـرای سـال 

تحصیلـی آینـده خبـر داد.
وی به مشـارکت چشـمگیر خیران 
اسـتان  در  مدرسه سـازی  امـر  در 
اشـاره کرد و افزود: در سـه سـال اخیر 

سـه هزار و 55 کالس درس در اسـتان 
احداث شـده کـه از ایـن تعـداد یـک 
توسـط  درس  کالس   530 و  هـزار 

اسـت. ساخته شـده  خیـران 
اسکندری نسـب بـا بیـان اینکـه در 
سـاخت  عملیـات  روز  هـر   99 سـال 
دو کالس درس در اسـتان آغاز شـده 
تاکنـون  نیـز   1400 سـال  در  گفـت: 

زنـی  کنـگ  اسـتان  در  مدرسـه   18
شده اسـت.

پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان بیان کـرد: ایـن مدرسـه 
بـا زیربنـای 490 متـر مربـع و اعتباری 
محـل  از  تومـان  میلیـارد    5 بـر  بالـغ 
بـا  بازسـازی،  و  تخریـب  اعتبـارات 
پیگیری محمدمهـدی زاهدی نماینده 

راور  و  مـردم شهرسـتان های کرمـان 
در مجلـس شـورای اسـالمی، احداث 

خواهد شـد.
کلنـگ  گـزارش:  ایـن  پایـه  بـر 
احـداث یک باب مدرسـه 6 کالسـه 
آمـوزش  کل  مدیـران  حضـور  بـا 
و  توسـعه  نوسـازی،  و  پـرورش  و 
کرمـان،  اسـتان  مـدارس  تجهیـز 
محمد مهـدی زاهـدی نماینـده مـردم 
در  راور  و  کرمـان  شهرسـتان های 
معـاون  اسـالمی،  شـورای  مجلـس 
مدیریـت  و  برنامه ریـزی  پژوهـش، 
منابـع و رئیـس اداره مالـی آمـوزش 
و پـرورش اسـتان در منطقـه راین، به 

زده شـد . زمیـن 
احـداث  کلنـگ  اسـت:  گفتنـی 
سـاختمان سـرایداری دبیرسـتان شهید 
سـفر  در  نیـز  رایـن  منطقـه  مطهـری 
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان 
کرمـان بـه رایـن، بـه زمیـن زده شـد.

دکتر زینی وند در جلسه مدیریت کرونا:

لزوم برخورد قاطع با کسانی که 
پروتکل ها را رعایت نمی کنند

با حضور احمد اسکندری نسب؛
کلنگ احداث مدرسه 6 کاسه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان 

در منطقه راین به زمین زده شد
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محیا احمدی
روانشناس و پژوهش گر

نظر به وعده های انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی؛

کابینه پیشنهادی = اثبات صداقت

جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
شـگفتی هایی  بـا  معمـوالً  ایـران  در 
سـاختارهای  دلیـل  بـه  اسـت.  همـراه 
بسـیاری  قانونـی و حزبـی کشـور در 
پایانـی،  روزهـای  در  انتخابات هـا  از 
جناح های سیاسـی نامزد نهایی خود را 
می شناسـند که امـکان پیش بینی نتیجه 
انتخابات میسـر نمی باشـد. لـذا نامزدها 
بلندمـدت  حزبـی  پشـتوانه  براسـاس 
انتخاب نمی شـوند، کادرسـازی حزبی 
بـرای وزارت خانه هـا متداول نیسـت و 

سیاسـت های عمومی از پیش مشخص 
در  آن چـه  نیسـتند.  شـده  طراحـی  و 
تبلیغـات بیان می شـود شـعارهای کلی 
اسـت کـه اگر بـه دقـت تحلیل شـوند 
رویکـرد  حـدی  تـا  می تواننـد  صرفـاً 
کشـور  کالن  مسـائل  بـه  را  نامزدهـا 
نشـان  دهنـد. در چنیـن فضایـی بـرای 
افـکار عمومـی چینش اعضـای کابینه 
دولـت در درجـه چنـدم اهمیـت قـرار 
دارد. امـا فعـاالن سیاسـی، گروه هـا و 
احـزاب در پـس پـرده مشـغول زدوبند 
و بِده و بسـتان برای گرفتن سـهمی در 
کابینه هسـتند. این شـرایط معمـوالً در 
روزهـای نزدیـک بـه انتخابـات و پس 
از انتخـاب ریاسـت جمهوری بـه اوج 

می رسـد.  خـود 
تشـکیل  آسـتانه ی  در  هم اینـک 
کابینـه جدیـد در ایـران قـرار داریـم، 
رئیـس جمهور منتخـب در یک اقدام 
از طریـق وبسـایتی عمومی، خواسـتار 
بـرای  شـرایط  واجـد  افـراد  معرفـی 
مـردم  توسـط  کابینـه  در  عضویـت 

بحـث  ایـن،  کنـار  در  اسـت.  شـده 
را  غیرحزبـی  و  فراجناحـی  کابینـه 
نیـز مطـرح کـرده اسـت. صرف نظـر 
امـری  فراجناحـی  کابینـه  اینکـه  از 
خیـر  یـا  می شـود  ارزیابـی  مطلـوب 
بـا  متناسـب  کابینـه ای  چنیـن  آیـا  و 
شـده  برگـزار  انتخابـات  شـرایط 
یـا  اسـت  ایـران  امـروز  وضعیـت  و 
خیـر؟ توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری 
اسـت کـه طـرح کابینـه فراجناحی از 
بـرای  طـرف رئیس جمهـور منتخـب 
فعـاالن  و  تلقی نشـده  جـدی  مـردم 
چینـش  منتظـر  سیاسـی  ناظـران  و 
عجیـب و غریبـی در کابینـه نیسـتند. 
گمانه زنی هـا  و  ارزیابی هـا  اکثـر 
گویـای ایـن اسـت کـه افـراد نزدیک 
بـه شـخص ابراهیـم رئیسـی و طیـف 
بـه  نزدیـک  از اصولگرایـان  خاصـی 
جبهـه پایـداری، بدنـه ی اصلـی کابینه 
تشـکیل  آینـده  دولـت  در  را  وی 

داد. خواهنـد 
در  کشـور  امـروز  شـرایط  اگـر 

حـوزه ی اقتصاد از جمله: تورم، رشـد 
سـرمایه گذاری  میـزان  اقتصـادی، 
و  تحریم هـا  کنـار  در  را  اشـتغال  و 
شـرایط بین المللـی کشـور قـرار دهیم 
و بحران هـای موجـود از جملـه: برق، 
آب، محیـط زیسـت و پاندمـی کرونا 
را در نظـر بگیریـم، یـک نکته بیش از 
هـر چیز گویاسـت و آن اینکـه مقابله 
بـا ایـن بحران ها و حل و فصـل آن ها، 
اول مسـتلزم عزم و اراده سیاسـی قوی 
حاکمیـت  ارکان  همـه ی  سـوی  از 
عملیاتی شـدن  بـرای  دوم  و  اسـت 
ایـن اراده، نیـاز بـه هماهنگـی دولـت 
در  سـهمی  کـه  اسـت  نهادهایـی  بـا 
قـدرت سیاسـی و توانـی بـرای حـل 
ایـن مسـائل دارند. شـایان ذکر اسـت 
بـا توجـه بـه تغییـرات ایجـاد شـده در 
ترکیـب مجلـس شـورای اسـالمی و 
می رسـد  نظـر  بـه  قضاییـه  قـوه  رأس 
زمینـه  ایـن  در  یک دسـتی  نوعـی 
ایـن  آیـا  امـا  آمده اسـت،  وجـود  بـه 
در  هماهنگـی  بـه  منجـر  یک دسـتی 

طراحـی و تدوین سیاسـت ها می شـود 
در  بـه کارآمـدی  منجـر  می توانـد  و 
حـل و فصـل ایـن مسـائل و چالش هـا 
اسـت.  دیگـری  مسـئله ی  شـود، 
بنابرایـن در کنـار وجود اراده سیاسـی 
و هماهنگی ارکان حاکمیت، انتخاب 
اهمیـت  از  سـیزدهم  دولـت  وزرای 
زیـادی برخورداراسـت. اینکه وزرای 
جدید آیا وجـود بحران و در مواردی 
ابربحران هـا را می پذیرنـد و بـا ابعـاد 
این بحران ها آشـنا هسـتند یک مسئله 
اسـت و از طرفـی آیـا تـوان عملیاتـی 
دارنـد  را  بحران هـا  ایـن  حـل  بـرای 

مسـئله ی دیگـری اسـت.
ایجـاب  فـوق  شـرایط  نتیجـه  در 
می کنـد کابینـه سـیزدهم متشـکل از 
باشـد  شایسـته ای  و  کارآمـد  افـراد 
باشـند:  زیـر  شـرایط  دارای  کـه 
تجربـه و تـوان عملیاتـی بـاال، قدرت 
انجـام  و  اساسـی  تصمیم گیری هـای 
شـنوا  گـوش  بنیادیـن،  اصالحـات 
و  مخالفـان  سـخن  شـنیدن  بـرای 

همـه  توهـم  عـدم  خـود،  منتقـدان 
چیزدانـی، تفکـر اسـتراتژیک، دوره 
تخطئـه  صـرف  را  خـود  مسـئولیت 
گفتـار  عـدم  نکننـد،  قبلـی  دولـت 
درمانـی، پرهیز از وعده هـای بیهوده، 
گرفتـار تصـورات کلیشـه ای کـه در 
گذشـته به وسـیله آن عملکرد دولت 
قبـل را نقـد می کردنـد، نشـوند، توان 

مدیریـت و رهبـری تیـم وزارت خانه 
خود را داشـته باشـند، بدنه تخصصی 
وزارت خانه هـا را سـازماندهی کننـد 
و هماهنـگ بـا سـایر وزارت خانه هـا 
سیاسـت های عمومـی را پیـش ببرند. 
کابینــه ای  چنیــن  تشــکیل  لــذا 
ــود  ــتلزم وج ــز مس ــر چی بیــش از ه
ــه  ــت ک ــجم اس ــان منس ــک گفتم ی

فلســفه  کشــور،  مدیریــت  بــرای 
ــا  ــب ب ــد، متناس ــجمی داشته باش منس
ایــن فلســفه، ایده هایــی را مطــرح 
کنــد و در راســتای ایده هــای خــود، 
طراحــی  را  عمومــی  سیاســت های 
و  مناســب  وزرای  انتخــاب  بــا  و 
کارآمــد ایــن سیاســت ها را اجــرا 

ــد. نمای

دکتر یحیی کمالی
عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر

ــندیده  ــنن پس ــی از آداب و س یک
رســم  اســالم  مبیــن  دیــن  در 
ــع  ــذر در واق ــذری دادن می باشــد. ن ن
بــه معنــای عهــدی اســت کــه فــرد در 
جهــت برآورده شــدن حاجــت خــود 
بــا خداونــد می بنــدد، امــا عــالوه بــر 
جنبــه ی معنــوی و الهــی نــذری دادن 

ایــن ســنت الهــی آثــار و تبعــات 
شــخصی  و  اقتصــادی  اجتماعــی، 

دارد. پــی  در  بی شــماری 
نــذری و نــذری دادن یــادآوری 
ــر:  ــده ارزش هــای اجتماعــی نظی کنن
برابــری، تعــاون، اتحــاد، نظــم، تعادل 
انجــام  اســت، همچنیــن  تــوازن  و 
گره گشــای  می توانــد  آن  اصولــی 
بســیاری از گرفتاری هــای اقتصــادی 
طبقــه ی فرودســت جامعــه باشــد. این 
مهــم خاصــه در مــوارد بحرانــی نظیــر 
بیمــاری یــا درگیری هــای قضایــی 
می توانــد  بدهــی  و  دیــه  هماننــد 
در  امــا  و  باشــد  نیــز  پررنگ تــر 
ــر  ــان و کار خی ــخصی، احس ــد ش بع
آثــاری دارد کــه بــا ویژگی هــای 
ــت.  ــد خورده اس ــالمِت روان، پیون س
ــوع  ــه همن ــک ب ــگام کم ــرد در هن ف

ــری را  ــه دیگ ــر اینک ــالوه ب ــود ع خ
ــاری  ــر ی ــی بهت ــتن موقعیت ــرای داش ب
آرامــش  در  نیــز  خــود  می دهــد، 
روانــی کــه نتیجــه آن شــادابی اســت، 
ــه  ــرار می گیــرد. همچنیــن تمایــل ب ق
برون گرایــی و توجــه بــه اجتمــاع، 
اجتماعــی  هــوش  تقویــت  باعــث 
در  می شــود.  نیــز  کمک کننــده 
ــت  ــود را در موقعی ــرد خ ــی، ف همدل
از  و  قرارمی دهــد  دیگــری  فــرد 
مشــکالت  و  مســائل  بــه  او  منظــر 
باعــث  امــر  ایــن  می کنــد،  فکــر 
ــتی و درک  ــس نوع دوس ــت ح تقوی

روان شــناختی  لحــاظ  بــه  متقابــل 
می شــود. کســی کــه بــه شــخصی 
فــردی  را  خــود  می کنــد  نیکــی 
توانمنــد می دانــد کــه در موقعیــت 
و  گرفتــه  قــرار  تصمیم گیــری 
حل کنــد،  را  مشــکلی  می توانــد 
ــش  ــث افزای ــر باع ــن ام ــه ای در نتیج
اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس 
ــر روح و  ــی ب ــار مثبت ــرد شــده و آث ف
روان او می گــذارد. ابــراز رفتارهــای 
از  روز  طــول  در  خیرخواهانــه 
ــط  ــی از محی ــی ناش ــارهای عصب فش
پیرامــون، می کاهــد و ریســک ابتــال 

ــه افســردگی و اســترس را کاهــش  ب
می دهــد.

ــث  ــاع باع ــه اجتم ــق ب ــس تعل ح
کاهــش انــزوا و اســترس و در نتیجــه 
ــن  ــت می شــود. همچنی احســاس امنی
انجــام عمــل نیــک و کمک هــای 
ــادمانی و  ــس ش ــث ح ــه باع داوطلبان
ــردد  ــز می گ ــت در مغ ــرات مثب تغیی
و ایــن حــس پشــتوانه ای قــوی بــرای 

ــت. ــکالت اس ــا مش ــه ب مقابل
بــه  مســلمانان  بیــن  نــذورات 
اشــکال متنوعــی تقســیم می شــود، 
ــاه  ــه م ــوط ب ــذورات مرب ــه: ن از جمل

و  قربــان  عیــد  رمضــان،  محــرم، 
ــغ نقــدی نظیــر  آن چــه در قالــب مبال
امــا  ارائه می  گــردد.   ... و  صدقــه 
متأســفانه آن چــه ایــن پدیده هــای 
بــه  را  زیبــا  و  پســندیده  بســیار 
نحــوه ی  کشانده اســت  انحــراف 
از  می باشــد،  نــذر  ادای  و  ارائــه 
ــن  ــه ای ــوط ب ــیب های مرب ــه آس جمل
موضــوع، توجه نکــردن بــه حفــظ 
کرامــِت فــرد یاری خــواه، توســط 
ــه  ــراد، ارائ ــا و اف ــیاری از خیریه ه بس
ــیر  ــول و شکم س ــراد متم ــه اف ــذر ب ن
ــون  ــم  گوناگ ــه در مراس ــد آن چ مانن

در ایــام محــرم و رمضــان می بینیــم و 
ــی  ــای خانوادگ ــن دورهمی ه همچنی
بســتگان  بیــن  نــذورات  تقســیم  و 
ــی  ــه کل ــه ب ــد ک ــتان می باش و دوس
مبحــث نــذر را از هــدف و فلســفه ی 
اصلــی خــود، دور نمــوده اســت. لــذا 
نا به ســامان  شــرایط  بــه  توجــه  بــا 
شــیوع  و  جامعــه  اقتصــادی 
همچــون:  ناگــواری  پدیده هــای 
زباله گــردی،  کارتن خوابــی، 
اســت  ضــروری  و...  ســوءتغذیه 
در  پذیــر  آســیب  اقشــار  کــه 
ــل:  ــه مث ــن نیازهــای اولی مبحــث تأمی
ــت  ــوراک، پوشــاک و... از حمای خ
ــان  ــط هم وطن ــتری توس ــه بیش و توج
خــود برخــوردار شــده و در اولویــت 
کمک هــای  و  نــذورات  دریافــت 

بگیرنــد.   قــرار  خیرخواهانــه 

نــذورات  بحــث  در  همچنیــن 
و  خیریه هــا  می بایســتی  نقــدی 
کمیتــه  نظیــر  رســمی  نهادهــای 
پرداخت هــای  جــای  بــه  امــداد 
بحــث  کــور،  و  بی هــدف 
افــراد  اســتقالل  و  توانمندســازی 
قــرار داده  مدنظــر  را  آســیب پذیر 
ــادی،  ــای اقتص ــاد بنگاه ه ــا ایج و ب
هزینه هــای  تأمیــن  و  آمــوزش 
و  کســب  ایجــاد  بــرای  اولیــه 
کارهــای کوچــک، هــم شــأن و 
کرامــت انســانی افــراد را مدنظــر 
ــم در مســیر اســتفاده  ــرارداده و ه ق
ــه  ــانی جامع ــروی انس ــت نی از ظرفی
مصــرف  انســان های  تبدیــل  و 
تَبَــع آن،  بــه  بــه مولــد و  کننــده 
ــدار  ــعه ی پای ــاد و توس ــد اقتص رش

بردارنــد. گام 

بررسی آثار روحی و معنوی خیرات و نذورات بر شخص یاری رسان؛

کاهش استرس، افزایش شادمانی و اعتماد  به نفس

مشترک گرامی با نصب اپلیکیشن »برق من«
در جریان خاموشی های احتمالی قرار گیرید

ــانی  ــراری آب رس ــروژه اضط   پ
شــهر کرمــان در قالــب بهره بــرداری 
از هفــت حلقــه چــاه آب آشــامیدنی 
بــا  ثانیــه،  در  لیتــر   200 دبــی  بــا 
حضــور اســتاندار کرمــان و ســایر 

مدیــران در محــور کرمــان - جوپــار 
ــاح شــد. افتت

بــه گــزارش روشــنفکری، پــروژه 
اضطــراری آب رســانی شــهر کرمــان 
ــال، طــی  ــارد ری ــار 420 میلی ــا اعتب ب

ــر  ــزار و 800 مت ــا 6 ه ــاه ب ــار م چه
خــط انتقــال بــه بهره بــرداری رســید.

و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
فاضــالب اســتان کرمــان در ایــن 
آییــن بــا اشــاره بــه حمایت هــای 
عمرانــی،  معــاون  اســتاندار، 
مجلــس،  در  کرمــان  نماینــدگان 
و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 
ســایر  و  اســتان  برنامه ریــزی 
تــا حــد تــوان  مســئوالن گفــت: 
بافــت  رابــر،  آب  مشــکالت 
و  کردیــم  رفــع  را  کرمــان  و 
تعهــد دادیــم بخشــی دیگــری از 
نیــز،  را  کرمــان  آب  مشــکالت 

رفع کنیــم. بــه زودی 
محمــد طاهــری افــزود: هفــت 
را در  حلقــه چــاه دارای ظرفیــت 
ــراف  ــت های اط ــاط دش ــن نق آخری

شــرکت  همــکاری  بــا  کرمــان 
شناســایی  و  »هلیــل آب« جســتجو 
زمــان،  کوتاه تریــن  در  و  کردیــم 
پروانــه ی بهره بــرداری بــرای ایــن 

گردیــد. صــادر  چاه هــا 
حفــاری  داشــت:  اظهــار  وی 
ــتگاه  ــد دس ــط چن ــا توس ــن چاه ه ای
همزمــان انجــام شــد و بالفاصلــه 12 
ــع آوری آب را  ــط جم ــر خ کیلومت

ــم. ــرا کردی اج
وی ادامــه داد: بــه  مــوازات آن 
ــه  ــرق را ب ــت ب ــو ول ــط، 20 کیل خ
خریــداری  کیلومتــر،   12 طــول 
خــاص  مشــکالت  کــه  کردیــم 
در  همچنیــن  داشــت.  را  خــود 
اجــرای ایــن پــروژه طــی 2 نقطــه بــه 

ــه  ــه ب ــم ک ــورد کردی ــراه برخ بزرگ
ــد. ــروژه اجرا ش ــی، پ ــورت تونل ص
و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
فاضــالب اســتان کرمــان بــا بیــان 
ــروژه  ــن پ ــای اداری ای ــه کاره اینک
شــد،  انجــام  روز  یــک  ظــرف 
تصریح کــرد: 6 هــزار و 800 متــر 
لولــه ی قطــر 500 را تهیــه و در ایــن 
ــارد تومــان،  پــروژه تاکنــون 42 میلی
اعتبــارات  تمــام  کــه  هزینه شــده 
اســتقراض،  صــورت  بــه  را  آن 

یــم. مین کرد تأ
ــه  ــروژه ب ــن پ ــزود: ای ــری اف طاه
مــردم کرمــان هدیــه می شــود تــا 
بــا مشــکالت کمتــری تابســتان گــرم 

امســال را پشت ســر بگذارنــد.

در پنجاه وششـمین هفتـه از پویـش 
»افتتـاح« شـهرداری کرمـان، بـا شـعار 
بوسـتان  افتتـاح«،  یـک  هفتـه  »هـر 
»پارسـیان« واقـع در بولـوار »پزشـک« 
تقاطـع بلوار »شـهید احمـد هدایت« به 

رسـید. بهره بـرداری 
کرمان آنالیـن،  گـزارش  بـه 
شـهردار کرمان، بیست وهشتم تیرماه، 
در آیین افتتاح بوسـتان »پارسـیان« که 
بـا حضـور رییـس و اعضـای شـورا و 
برگـزار  شـهری  مدیـران  از  جمعـی 
بـه  »پارسـیان«  بوسـتان  گفـت:  شـد، 
بلـوار  در  مربـع  متـر  مسـاحت 4300 
»پزشـک«، تقاطـع بلوار »شـهید احمد 
هدایـت« بـا امکاناتـی از جملـه: سـت 
تندرسـتی، آب نمـا و آالچیـق سـاخته 

شده اسـت.
سـیدمهران عالـم زاده بـا اشـاره بـه 
از  »پارسـیان«  بوسـتان  سـاخِت  آغـاز 
زمستان سال گذشـته، افزود: فضاهای 

نقـش  محلـه ای  بوسـتان های  و  سـبز 
مؤثـری در ایجـاد خاطـره ی جمعـی، 
بـه  شـهروندان  تعلـق  حـس  افزایـش 
محلـه و جامعـه ای کـه در آن زندگی 
می کننـد، افزایـش امنیـت و کاهـش 
انجـام  بـرای  بسـتری  و  دارد  جرایـم 

تعامـالت اجتماعـی اسـت. 
ایـن  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
بـرای  شـهری،  مدیریـت  از  دوره 
سـبز  فضاهـای  و  بوسـتان ها  افزایـش 
شـهری و توزیـع عادالنـه و متناسـب 
ایـن امکانـات و خدمـات در مناطـق 
مختلف شـهری، تـالش ویژه ای شـد.

شـهردار منطقـه دو کرمـان نیز بیان 
کـرد: دو بوسـتان دیگـر بـه مسـاحت 
8000  و 6300 متـر مربـع در دو نقطـه 
از شـهرک »الغدیـر« در حال سـاخت 
اسـت. رضـا خیـاط زاده بـا اشـاره بـه 
بزرگـراه  در  واقـع  پیـاده راه  تکمیـل 
»سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی«، 

جنـب بیمارسـتان »شـفا« بـه مسـاحت 
2000 مترمربـع، از بهره بـرداری از این 
پیـاده راه در آینـده ی نزدیک خبر داد.
کرمـان  شـهردار  اسـت؛  گفتنـی  
حاشـیه ی  در  دو  منطقـه  شـهردار  و 
از  »پارسـیان«  بوسـتان  افتتـاح  آییـن 
نزدیـک بـا چنـد تـن از اهالی سـاکن 
در ایـن محـدوده صحبـت کردنـد و 
در جریـان مسـایل و مشـکالت آن هـا 
از  سـال  یـک  از  بیـش  قرار گرفتنـد. 
شـهرداری  »افتتـاح«  پویـش  آغـاز 
کرمـان می گـذرد و 56 هفتـه به طـور 
مـداوم هـر هفتـه یک پـروژه ی جدید 
شـهری، زیربنایـی، خدماتی، فرهنگی 
کرمانـی  شـهروندان  بـه  اجتماعـی  و 

شده  اسـت. تقدیـم  
پویـش »افتتـاح« شـهرداری کرمان 
تـا پایان ایـن دوره از مدیریت شـهری 
و شـورای اسالمی شـهر کرمان، ادامه 

دارد.

در پنجاه وششمین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛

بوستان »پارسیان« در بولوار 
»پزشک« به بهره برداری رسید

طاهری در مراسم افتتاح پروژه اضطراری آب رسانی شهر کرمان خبر داد؛

۴۲ میلیارد تومان هزینه این پروژه 
را به صورت استقراض تأمین کردیم
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دوست فرهیخته و ارجمند جناب آقای حمزه امیرمحمدی
انتصـاب جنابعالـی بـه عنـوان مدیـر روابـط عمومی و 
ارتباطات دادگسـتری استان کرمان، نشـان از لیاقت و 
شایسـتگی شـما دارد و بـرای همه مـردم دیار کریمان 
قلـم و رسـانه، خبـری خـوش در  اهالـی  خصوصـا 
میانه ی سـیل اخبار مأیوس کننده اسـت، ضمن عرض 
تبریک به حضرتعالی از حضرت دوسـت سـعادت و 

رسـتگاری برایتان مسـئلت دارم.
احسان احمدی مدیر مسئول نشریات 
روشنفکری و شور کویر

شـهرداران در هر جامعه و کشوری 
معمـار سـازندگی و اسـتاد توسـعه 
شـهری هسـتند و خدمـات مـردان 
زمینـه،  ایـن  در  بـزرگ  زنـان  و 
قرن هـا  شـاید  یـا  سـالها  گاهـی 
بـرای نسـل های مختلف بـه یادگار 
می مانـد. شـهر عنبرآباد بـا باغ های 
نخـل، مرکبـات و زیبایـی خـاص 
خـود طـی ادوار گذشـته، تغییرات 
اساسـی در حـوزه ی شهرسـازی و 
گذار از یک شـهر سـنتی بـه مدرن 
را تجربـه کـرده و شـهرداران ایـن 
زمـان  فراخـور  و  وسـع  بـه  شـهر 
داده انـد  انجـام  شـایانی  خدمـات 
کـه در دوران شـهرداری »مهندس 
مـراد دینـا« ایـن رونـد نیـز ادامـه 
داشـته و ما شـاهد تحـوالت مثبتی 
در ایـن شـهر بوده ایم کـه رضایت 
شـهروندان را در پـی داشـته، لـذا 
بـه صـورت فهرسـت وار بـه برخی 
از مهم تریـن ایـن فعالیت ها اشـاره 

خواهیـم کـرد:
1-زیرسازی و آسفالت خیابان طالقانی

2-جدول گذاری خیابان طالقانی
3-زیرسـازی و آسفالت خیابان پیامبر اعظم 

)ص(
نارنـج  خیابـان  آسـفالت  و  4-زیرسـازی 

نارنـج( )شـهرک 
شـهید  خیابـان  آسـفالت  و  5-زیرسـازی 
محمدعلـی توکلـی در شـهرک امـام )ره(

شـهید  خیابـان  آسـفالت  و  6-زیرسـازی 
مهـدی امید بخـش در شـهرک امـام )ره(

7-زیرسازی و آسفالت معبر امامت یک

8-زیرسـازی و آسـفالت شـهید مطهـری 
ریاحی نـژاد( حمیـد  شـهید  14)کوچـه 
9-زیرسازی و آسفالت شهید مطهری)5(

 80 از  بیـش  زیرسـازی  و  10-شـن ریزی 
درصـد معابـر خاکـی شـهر 

11-آسفالت مدرس)6(
12-جدول گذاری خیابان مدرس

13-زیرسـازی و آسـفالت خیابـان جدیـد 
التأسیس شـهید دانشگر)حدفاصل فلسطین 

جنوبـی و بولـوار باهنر(
14-زیرسـازی و آسـفالت خیابـان شـهید 
معناصـری )حدفاصـل فلسـطین جنوبـی و 

بولـوار باهنـر(
15-زیرسـازی و آسـفالت خیابـان شـهید 

امامـت( بولـوار  بـه  اهلل دادی)متصـل 
16-زیرسـازی، جدول گـذاری و آسـفالت 

خیابان پاسـداران
17-آسـفالت ضلع جنوبی خیابـان امام )ره( 
)حدفاصـل چهارراه مسـجد جامـع به طرف 

شاهد( میدان 
18-آسفالت کوچه امام)12(
19-آسفالت کوچه امام)16(

20-آسفالت خیابان شهید دستغیب
جنوبـی  ضلـع  آسـفالت  و  21-زیرسـازی 

نبـوی( خیابـان مصلی)شـهید محمـود 
22-آسفالت خیابان مصلی

مطهـری  شـهید  خیابـان  23-آسـفالت 
)حدفاصل مصلی و میدان امام حسـین )ع((

24-زیرسـازی و آسـفالت شـهید مطهـری 
)13( خیابـان اصلـی شـهرک خـدا آفریـن

25-زیرسـازی و آسـفالت خیابـان مرکزی 
شـهرک خداآفرین)حدفاصل کمربندی و 

میـدان امام حسـین )ع( (

26-جدول گـذاری در شـهرک خداآفرین 
مرکزی( )معبر 

27-زیرسـازی و آسـفالت خیابـان شـهید 
سـربازان  بولـوار  محمدرضایی)حدفاصـل 

گمنـام و خیابـان شـهید رجایـی(
اعظـم  پیامبـر  کمربنـدی  28-بازگشـایی 
)ص( و زیرسـازی و آسـفالت آن پـس از 

یـک دهـه بالتکلیفـی 
29-زیرسـازی و آسـفالت ضلـع شـرقی و 

غربـی کمربنـدی پیامبـر اعظـم )ص(
30-زیرسـازی و آسـفالت خیابـان نخل در 

شـهرک نخل
31-زیرسـازی و آسـفالت خیابـان مالیـات 

روبـروی دادگسـتری
32-زیرسـازی و آسـفالت کوچه اورژانس 

شـبانه روزی متصل به شـهرک فرهنگیان
33-زیرسـازی و آسفالت کوچه شماره)2( 

شهرک فرهنگیان
کوچه هـای  آسـفالت  و  34-زیرسـازی 
منتهـی و متصـل به پـارک الله هـای گمنام

35-زیرسازی و آسفالت کوچه شماره)2(
36-زیرسـازی و آسـفالت خیابان شـهیدان 
حسـینی)حدفاصل بولوار سـربازان گمنام و 

بولوار شـهدا(
37-شـن ریزی، زیرسـازی و آغـاز جـدول  

گـذاری خیابـان شـهید حمزه ای
38-جدول گذاری خیابان رسالت

التأسـیس  جدیـد  بولـوار  39-احـداث 
جمهـوری بـا نصـب پایه چراغ هـا و سـنگ 

 فـرش زیبـا
آسـفالت  و  زیرسـازی  40-بازگشـایی، 
خیابان 24 متری جدیدالتأسـیس جمهوری 

در سـه راه امیرآبـاد

زیبـای  )نـام  المـان  نصـب  و  41-سـاخت 
کـوه  ارتفـاع  در  التیـن  باخـط  عنبرآبـاد( 

ترانزیـت( فجر)جـاده 
42-سـاخت تندیس زیبا و تاریخی تپه های 

کنارصندل در سـه راهی فجر
43-پیگیری و همکاری در سـاخت بارگاه 

مطهر شـهدای گمنام
44-ساماندهی پارک های سطح شهر

45-خریـد و نصـب اسـباب بازی کـودکان 
در پـارک شـهدا در مختارآباد

46-خریـد و نصـب اسـباب بازی کـودکان 
در پـارک محلـه زیـارت ابوالفضل)ع(

47-سـاخت آالچیق هـای زیبـا در پـارک 
الله هـای گمنـام

در  زینتـی  و  نارنـج  درختـان  48-کاشـت 
شـهر سـطح  و  پارک هـا 

49-کاشـت گل های زیبـا و فصلی در تمام 
فصول در سـطح شهر

و  زیبا سـازی  تجهیـز،  سـامان دهی،   -50
کشـتارگاه تکمیـل 

زباله هـای  دفـن  محـل  51-سـامان دهی 
سـطح شـهر )لندفیـل( بـا دعـوت و حضور 

مربوطـه کارشناسـان 
امـام  بولـوار  زیبـای  بسـیار  52-نمـاکاری 
خمینـی )ره( )حدفاصـل چهـارراه مسـجد 

جامـع و میـدان شـاهد(
53-آسـفالت کانال های ایجاد شـده توسط 

شرکت گاز
54-تعریـض و جدول گـذاری خیابـان امام 

)مرکز شـهر(
55-جدول گـذاری و موزاییـک کاری در 

خیابـان شـهید رجایی
موزاییـک  کاری  و  56-جـدول  گـذاری 

خیابـان سـلمان فارسـی
57-ادامـه جدول گـذاری بولوار شـهید بینا 

تا سـه راهـی فجر
58-خریـد یک دسـتگاه کامیـون ده چرخ 

)واحـد نقلیه(
59-زیرسـازی و آسفالت خیابان کنارگذر 

در عباس آبـاد و اتصـال بـه خیابان امامت
60-تعامـل و همـکاری با دفتر امـام جمعه، 
فرمانـداری، سـپاه و بنیـاد شـهید در انجـام 
فعالیت هـای اجتماعـی، فرهنگـی و مذهبی 
در سـطح شـهر)به ویژه یـادواره ی شـهدای 

گرانقدر(
و  رنگـی  پرچم هـای  بنرهـا،  61-نصـب 
مشـکی، پالکاردهـا، ریسـه های رنگـی و 
ریسـه های  و  رنگـی  المپ هـای  مشـکی، 
نـوری در اعیـاد مختلـف ملـی و مذهبی در 

سـطح شـهر
کنارگـذر  آسـفالت  و  62-زیرسـازی 
عباس آبـاد با هـدف کاهش بـار ترافیکی و 

کم کـردن بُعـد مسـافت تـا مرکـز شـهر
63-بازنگری طرح جامع شـهری بعد از 10 

سـال در جهت حل مشکالت شهروندان 
64-سـاخت تابلوهـای نام گـذاری معابـر و 

مزیـن نمـودن معابـر به نـام مبارک شـهدا
65-تجهیـز و بـه روز نمـودن سیسـتم پایش 
تصویـری و نصـب دکل 28 متری رادیویی

66-تعریـض بولوار امام خمینی و کانیووی 
آن

67-تأسـیس جاده سـالمت در کنار باغات 
کشـت و صنعت 

کمربنـدی،  وسـط  بولـوار  68-احـداث 
آن درختـکاری  و  لوله کشـی 

69-سـاخت تندیـس سـردار سـلیمانی کـه 

بـه زودی در میدان بسـیج نصب خواهد شـد
70-آسـفالت خیابـان شـهید مطهـری )حد 
فاصـل چهـارراه مسـجدجامع تـا چهـارراه 

سـاردوئی ها(
پیـاده  71-موزاییـک کاری و سـنگ فرش 

 روی خیابـان امـام
و  موزاییک سـازی  72-تأسـیس کارخانـه 

بتُنی  قطعـات 
73-خرید یک دستگاه پژو پارس

74-خریـد چندین دسـتگاه تاکسـی جدید 
کـه چهـار مـورد تحویـل و مابقی بـه زودی 
بـه نـاوگان تاکسـی رانی اضافه خواهد شـد

75-تعریض خیابان امام حسین)ع(
76-همـکاری با شـرکت گاز و تسـریع در 

روند گازرسـانی

77-زیرسازی و تعریض بولوار شهید باهنر
نارنـج شـهرداری و  78-سـاماندهی تـاالر 
واگـذاری به بخش خصوصی شـامل: )افق 
شـهربازی  و  ورزشـی  باشـگاه  کـوروش، 

هوشـمند کـودکان(
79-نصب تابلوهای چلنیوم )سـردار شـهید 
گمنـام  سـربازان  سـلیمانی،  قاسـم  حـاج 
امـام زمـان )عـج(، کمربنـدی پیامبـر اعظم 
بولـوار  و  پـارک الله هـای گمنـام  )ص(، 

جمهـوری(
80-محلول پاشـی و ضدعفونی سطح شهر، 
ادارات، اماکـن عمومـی و پرتـردد توسـط 
واحـد آتش نشـانی در چندیـن مرحله برای 

حفظ سالمتی شـهروندان
81-نصـب و راه انـدازی دوربین های پایش 

تصویـری نظارتـی و امنیتـی در ورودی ها و 
شهر مرکز 

82-بازگشـایی خیابـان جدیدالتأسـیس 28 
متـری در مختارآباد حدفاصـل بولوار باهنر 
و خیابـان 20 متـری متصـل به گلزار شـهدا 
کـه باعث کاهش بـار ترافیکی خواهدشـد

83-ساماندهی باغ نخیالت شهرداری
ازخانواده هـای معظـم شـهدا،  84-تجلیـل 

ایثارگـران و  آزادگان  جانبـازان، 
نـوروز 98  باشـکوه  85-برگـزاری جشـن 

شـب به مـدت 10 
)سـپاس ویژه از مهندس محمدعلی کشیتی 
مسـئول محتـرم روابـط عمومی شـهرداری 
و  تصاویـر  تهیـه  در  همـکاری  جهـت 

گـزارش(

نتیجه خدمات مهندس دینا در شهرداری عنبرآباد؛

توسعه همه جانبه و فراگیر


